
 

 

 

 

 

  
 األعزاء، واألوصياء اآلباء

 
  .الكورونا جائحة أعراض نظام األخيرة بالتغييرات إلعالمكم اليوم لكم نكتب

 

 الكورونا جائحة الجديدة  المدرسية الفحص وسيلة

 

  للعائالت، متاحة اإلنترنت عبر  للفحص وسيلة المدارس مجالس إلى أونتاريو حكومة وفرت ،2020 سبتمبر  17 الخميس، يوم

 قبل يوم كل المرض أعراض عن للكشف أطفالهم أو أنفسهم بفحص بالتزامهم للوفاء الضروريين والزوار  المدارس، وموظفي

 الفحص وسائل في المستخدمة المعايير  مطابقة المحلية الصحية والوحدات المدارس مجالس من طُلب وقد المدرسة. إلى الذهاب

   للمدارس. الجديدة الفحص وسيلة مع بها الخاصة

 

  ويمكن اليومي، RTS)(الى المدرسة موقعنا اإللكتروني العودة على  جائحة الكورونافحص المدارس الجديدة  وسيلة نشر  تم  

 . /screening-19.ontario.ca/school-s://covidhttp  هنا: أيضا إليها الوصول

 

    وسيلة تمامإ أكثر( أو عاًما 18 العمر  من يبلغون الذين )والطالب ألوصياء أو األمور  أولياء على يجب 

 االن من هذه الفحص وسيلة استخدام يرجى يوم. كل المدرسة  إلى المغادرة قبل  الكورونا جائحة الجديدة المدرسية الفحص

  الفحص لوسيلة الجديدة المعايير  على بناء للتطبيق. قابلة تعد لم الدراسي العام بداية في توفيرها تم التي لوسيلةا أن حيث فصاعدا

 ق:الساب  الفحص نظام على التالية التغييرات اآلن منذ ستنطبق  المدرسي،

 
 لديهم يكن لم ما الذات عزل أعراض لديه  شخص  من كثب عن والمخالطين األسرة أفراد من مطلوب يعد لم •

  ال ،اخرى تعليمات الصحية الرعاية  مقدم أو العامة الصحة ادارة توفر  لم حال في أنه يعني وهذا أعراض.

 ريالمخب الفحص نتائج انتظار خالل المدرسة الى الذهاب عدم أو المنزل في البقاء األشقاء من يطلب

 أعراض.  لديه  الذي  للطالب
  ، فإن المطلوبالكورونا جائحة أعراض  لديه األشقاء(  ذلك في )بما األسرة أفراد  أحد  كان إذا ذلك، ومع •

    .لفحصا في انتظار نتائج أنفسهم عزل منهم
  جميع من ، سيطلبالكورونا جائحةل إيجابية الفردية لفحوصاتا نتتائج فيها تكون التي الحاالت في •

  هالتون ادارة من تصريًحا منهم  وسيطلب أنفسهم عزل األشقاء( ذلك في )بما األسرة وأفراد األقارب

 المدرسة. قبل العودة إلى  العامة للصحة
 

الخطوط يحدد  المرفق (ناالكورو جائحة أعراض من يعانون الذين للطالب المدرسة الى العودة نظام) المخطط

  .الكورونا جائحة أعراضالمعدل للعودة إلى المدرسة للطالب الذين يعانون من العريضة للنظام 

 

   الكورونا  جائحة ل االعالمية الالئحة

 

 تعلمكم التي RTS)(الى المدرسة موقعنا اإللكتروني العودة  على  الكورونا جائحة الالئحة االعالمية ل بنشر  قمنا

  هذا أن مالحظة يرجى .HCDSB بمدارس يتعلق فيما الكورونا جائحة  المؤكدة اإليجابية النشطة الحاالت عددب

  ال هذا ولكن المدرسية، مجتمعاتنا من يبأ مرتبطة الكورونا جائحة مؤكدة إيجابية نشطة حاالت أي تتبعتس  الالئحة

   .مدارسنا من اي في تم قد للوباء التعرض أن بالضرورة يعني

 

  إليه الوصول أيًضا مويمكنك رسنا،امد مواقع من  موقع لكل ئيسيةالر  الصفحة على االعالمية الالئحة لهذا رابط نشر  تم

   ./board-advisory-19-https://learnathome.hcdsb.org/covid  الرابط: هذا خالل من مباشرة

 

 ،طالبنا ورفاه صحة تزال وال الزمن. من  الفترة هذه في نمر  ونحن والتفاهم المستمر  صبركم على لكم شكرا

  سنة لضمان  العامةالصحة دائرة  مسؤولي  مع  وثيق بشكل نعمل حيث القصوى أولويتنا تشكل وأسرنا ،وموظفينا

  للجميع. آمنة دراسية

 

 ( HCDSB)  الكاثوليكية هالتون مقاطعة رسامد مجلس
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